
IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA
Engenharia de Energia

V.JU$TÊFiGÂTêVA

A disciplina contribui para que o aluno possa ter um entendimento geral sobre os conceitos e ferramentas para a
estão da Qualidade. em esDeclal. da Gestão Dará a eficiência energética na área Industrial e de serviços

Víi.OBJET$VOS

Objetivo Geral
Levar o aluno a um entendimento a respeito da amplitude e da Impoltància dos coilcelÍos de@

gestão da qualidade corno modelo de excelência para gerir as organizações com foco principal em
sistemas de gestão de energia

Objetivos Específicos
© Entender conceitos básicos de administração e gestão da qualidade

Compreender os princípios e ferramentas da gestão da qualidade
Compreender quais são os principais sistemas de gestão da qualidade
Compreender os princípios de gestão de energia e de um sistema para gestão de energia
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18i. PRE-REQUISITO($} 216C) HORAS horas-Bufa (disciplinas da I'. fase)
  NQMEDÂ D8$G$PLINA
  Gestão e Eficiência Energética

V!.EMENTA
Princípios e ferramentas da Gestão da Qualidade. Sistemas de Gestão da Qualidade e Certiflcações. Gestão de
Energia: motivações. obletivos. barreiras. Norma iS0 5C)001 - Sistema de Gestão de EnerGIa



X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais
deverão ser atingidos conjuntamente Será obrigatória a frequência às atlvidades correspondentes a cada
disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer. no mínimo a 75% das mesmas. As faltas
mã são abonadas.

A nota míniF-rla para aprovação na disciplina será 6.0 (seis). ( Art. 69 e 72 da Res. n' 1 7/CUn/1997)

O estudante col-n frequência suficiente (FS). 90% das tarefas propostas realizadas e média das notas de
avaliações do semestre entre 3,0 e 5,5 terá direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), exceto
as atlvldades constantes no art.70,$ 2'. A nota será calculada por meio da média aritmética entre a média das
notas das avaliações parciais (MF) e a nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res. n'
] 7/CU n/1997)

. .'.;'»' + Êf=
2

Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0(zero)(Art. 70. $ 4' da Res n' 17/CUn/1997)

Avaliação Teórica

Avaliação 1 : peso 5.0 (atividades propostas)
Avaliação 2: peso 5,0 (prometo fase l e 2)

Observações

Pedido de Nova Avaliação - Art. 74 da Res n' 17/CUn/97
O aluno. que por motivo de força maior e plenamente justificado. deixar de realizar atividades avaliativas previstas
no plano de ensino. deverá formalizar pedido à Chefia do Departamento de Ensino ao qual a disciplina pertence,
dentro do prazo de 3 (três) dias úteis. apresentando documentação comprobatórla

VÊ8$.CQNTEÜDQ PROGRAMÁTICO

A disciplina está dividida em sete unidades. conforme. a seguir

Unidade ! - Conceitos básicas de administração, qualidade e gestão da qualidade
Unidade ll - Eras, enfoques e parâmetros da qualidade
Unidade 111 - Histórico da gestão da qualidade no Brasil
Unidade IV - Ferramentas de suporte à qualidade
Unidade V - Sistemas de gestão de qualidade
Unidade V} - Gestão e Eficiência Energética
Unidade Vll -- Sistema de gestão de energia

ÊX. WETQDOLOGgÂ DE EN$ÊNQ/ DE$ENVOLVÊMENTO DO PROGRAMA

Aulas prever)dais exposltlvas e dialogadas e com orientação para organização. implementação e apresentação de
projetos para eficiência energética. Uso do ambiente virtual de aprendizagem (moodle para planejamento e
exectlção de tarefas).



XI.CRONOGRAMATEÓRICO/PRÁT:CO
AULA

Semana DATA ASSUNTO

- '

2;

26/02/18 a 03/03/18 Apresentação do plano de trabalho e da proposta de avaliação
atividades e prometo/formacão das eauioes

Unidade 1 - Conceitos básicos de admiirlistração, qua idade e
©$tã© da qua$Êdade

Unidade í! Eras, enfoques e parâmetros da qualidade
y!!jgggç 111 - Histórico da gestão da qualidade no Brasil
yDidade IV - Ferramentas de suporte à qualidade
Unidade V - Sistemas de Gestão da Qualidade
Sistemas de Gestão da Qualidade jiS0 90QI . T4001 0HSAS)
Unidade VI Gestão de energia - !motivação desafios. eficiência
energética na indústria brasileira, políticas. identificação das práticas
grandes consumidores de energia: pequenas e médias empresas.
c9RT$dçrqçõg ge!..l llçly.gÇElqs fçd$.rgçãg das Indústrias
Çlçslqg çle.gg.g.lgigl= Das universidades
.ÇgllJlqEgÇÕ9J'?.F. Qj.çlp Ç$1g : y.E$Ç.í81:glgpguá PECA?5W2H
8p.rçlçDlgçêg .qp. PlgJeto fase l
4çg pgllrlqlTeDtg .qg! fa?çg de llllp ÇHgnlêçgg
'5ç9irpp l.p çllç9 qgg fqlç! gg..IDpjgtnentação
8çgUpan l)qinçNÇ d.g! fale! çlç. .l.lllpjementação
8ç91upgp q 11çn g qp! fqgçs qe implç! )çn@çlip
çplnlKrgçêç.. qe ElqLlç f .g! gp E)l:gjgtoÍgJyg!.$1g !jyqicações

. 8prggç]].!gçqg go projeto fase 2

.4\plçlgnçgç.êe gg.! E!.gjgtos/relatório filial - AvaÊÊação 2
AVALiACOES StJBSTiTUTIVA E nE RECUPERAÇÃO

05/C)3/18 a l0/03/18

1 2/03/1 ê a 1 77Õ37;Íã
]9/03/18 a 24/03/18
26/03/18 a 31/Q3/18
02/04/18 a 07/04/18
09/04/18 a 14/04/18
]6/04/18 a 2]/04/18

8 '

9;

1 1 '
12 '
]3 ;
14'
]5'
16 ã
]7'
18*

23/04/18 a
30/04/18 a
D7/05/18 a
14/05/18 a
21/05/18 a
28/05/18 a
04/06/18 a
11/06/18 a
18/06/18 a
25/06/18 a
C}2/07/18 a

28/04/18
05/05/18
12/05/]8
19/05/18
26/05/18
02/06/18
Q9/06/18
16/06/18
23/06/18
30/06/18
04/07/18

Obs 1: 0 calendário está sujeito a pequenos ajustes, de acordo com as necessidades das atividades
desenvolvidas.
Obs 2: O material disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem incluirá cante(!dos preparatórios
para os (ou complementares aos) encontros presenciais bem como tarefas do projeto da dãscÊplina.

Xgg. FERIADOS PREVISTOS PARA O SEMESTRE 2Q38.q

XII. Feriados e dias não letivos previstos para o semestre 20'i 8.'i
DATA

30/03/18 (sex) l Sexta-feira Santa
31/03/1 8 (sab) Dia não lesivo
C)3/04/1 8 (ter) Aniversário da Cidade
21/04/18 (sabe [iradentes
30/04/18 (seg) Dla nãoletivo
01/05/1 8 (ter) Dla do Trabalhador
04/05/18 (sex) Dia da Padroeira da Cidade de Araranguá
31/05/18 (qui) Corpus Chfl$ii

Dla náoletivo
Dla nãoletivo

01/06/18 (sex)
02/06/18 (sab)
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